
        30 Haziran 2018            Sayı: 24           Tiraj: 2000                   500 ID                                      

Sizinle Sizin İçin

51

       3-4        15 Temmuz 2018            Sayı: 25           Tiraj: 2000                   500 ID                                      

Sizinle Sizin İçin

4

       

       

7

2

       8

Türk milleti, 15 Temmuz 2016 
gecesi FETÖ terör örgütü tarafından 
tezgâhlanan hain darbe girişimini 
akim bıraktı. Bu saldırıya karşı 
mücadele eden 250 vatandaşımız 
şehit oldu, 2.000’den fazlası 
yaralandı.

Tek yürek tek bilek olarak büyük 
bir cesaretle hain darbecilerin 
karşısına dikilen Türk milleti, 
karanlık çevrelerin kirli emellerine 
ulaşamayacağını gösterdi. 
İhanete karşı milletimizin iradesi 

kazandı. Yaşananları unutmadık, 
unutmayacağız, unutturmayacağız.

Demokrasiye ve ülkemizin 
geleceğine kahramanca sahip 
çıkarken hayatlarını feda eden aziz 
şehitlerimizi bir kez daha rahmetle 
anıyor; Gazilerimize minnet 
duygularımızı ifade ediyoruz.

          
          

   Hacı Kadir Ömer Kadir 
Kabir Kazan, Erbil'in en 
tanınan mezarcısı olarak 
biliniyor. 3 binden fazla mezar 
kazdığını belirten Hacı Kadir, 
bu mesleğe babasıyla beraber 

başladığını söyledi.

Hacı Kadir, mesleğine ve 
bugüne kadar kaç mezar 
kazdığına ilişkin bilgileri 
Tba'ya anlattı.

   Tarihin en eski ve büyük 
ticaret yollarından biri 
olan İpek Yolu, 1500 yıl 
boyunca işlevini koruyan 
ve Çin’den başlayıp 
Anadolu üzerinden 

Avrupa’ya ulaşan ticaret 
yoludur. Günümüzdeki 
uluslararası ticaretin 
prensipleri, İpek Yolu’ndan 
edinilen tecrübeyle 
gelişmiştir. 

 IKBY Peşmerge 
Bakanlığı Genel Sekreteri

 Cabbar Yaver

Peşmerge'nin geri dönmesine 
yönelik haberlerin gerçeklik payı 

yok 

DEAŞ'ı tamamen yok etmek 
için Peşmerge ve Irak ordusu 

güçlerinin ortak çalışması lazım

          TÜRKİYE CUMHURİYETİ
        ERBİL BAŞKONSOLOSLUĞU

Türkiye Cumhuriyeti
 Erbil Başkonsolosluğu’ndan 

15 Temmuz Mesajı

Tarlalar Karpuz Mezarı 

Peşmerge'nin Kerkük'e 
Dönme Şartı 

Unutmadık Saygıyla Anıyoruz

59. yıl
Tba katliama şahit olanlarla konuştu

     Yaz aylarının vazgeçilmez meyvelerinden biri olan 
karpuz, yüksek su içeriği ile yazın vücudun ihtiyacı 

olan sıvının karşılanması açısından önemli bir 
meyvedir.

Çiftçiler bu yıl çok fazla karpuz ektikleri 
için, yoğun bir rağbet olmasına karşılık 

istedikleri satışı yapamayınca zarara 
uğramış durumda. 

Bu yıl IKBY'de çiftçiler tohum 
ekerek daha fazla yerli karpuz 
satışa sundu. Çok fazla ekin 
yapıldığı için karpuzun fiyatı 
düştü, durum böyle olunca da 
çiftçiler işçilerinin parasını bile 
ödeyemez hale geldi. 

Tba Gazetesi olarak çiftçilerin 
uğradıkları zarar ve ziyan hakkında 

bilgi almak için, Erbil'e bağlı Gırda 
Şer Köyü'nün Muhtarı Muhammed 

Abdulrahman Leşkiri'yi ziyaret ettik.

3 Binden Fazla Mezar 
Kazan Adam

Tarihte 
İpek 
Yolu

Irak Türkmen Meclisi Başkanı Yunus 
Bayraktar Hayaını Kaybetti

   Bir süredir Ankara'da özel bir 
hastanede kanser tedavisi gören 
Irak Türkmen Meclisi Başkanı 
Yunus Bayraktar, 9 Temmuz'da 
hastalığına yenik düştü. 

Bayraktar, Irak Türkmen Cephesi 

(ITC) Sözcüsü Ali Mehdi, 
ayrıca Ülkü Ocakları Başkanı 
ve Milletvekili Olcay Kılavuz'un 
da hazır bulunduğu cenaze 
merasiminin ardından Ankara'da 
toprağa verildi.
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Son dönemde Peşmerge güçlerinin tekrardan 
Kerkük'e döneceğine ilişkin medyada 
haberler yer aldı.

Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi 
(IKBY) Peşmerge Bakanlığı 
Genel Sekreteri Cabbar Yaver, 
Peşmerge'nin tartışmalı 
bölgelere geri dönmesine 
ilişkin, "Bu konuyla ilgli 
paylaşılan bilgiler medyanın 
işi, hiçbir gerçeklik payı yok. 
Peşmerge güçlerinin işleriyle 
hiçbir ilgisi olmayan bazı 
arkadaşlar, bu tür demeç ve 
haberleri paylaştılar." dedi. 

Yaver, "Şimdiye kadar 
Peşmerge'nin bu bölgelere 
dönmesi için ne Bölge hükümeti, 
ne de federal hükümet tarafından 
hiçbir karar verilmedi." ifadelerini 
kullandı.

IKBY Peşmerge Bakanlığı Genel Sekreteri, 
terör örgütü DEAŞ'ın bazı bölgelerde yeniden 
baş göstermesi hakkında, "Peşmerge Bakanlığı 
ve Peşmerge Gücü Komutanlığı olarak, DEAŞ'ın yok 
olmadığını, sadece Musul ve diğer şehirlerdeki İslami 
Hilafeti'nin bittiğini söylemiştik. DEAŞ'ın yeniden 
toparlanacağını ve terör eylemlerine başlayacağını 
öngörmüştük." diye konuştu.

Cabbar Yaver, Tba Gazetesi'ne verdiği röportajda 
gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

           Peşmerge'nin geri dönmesine 
yönelik haberlerin gerçeklik payı yok 

Peşmerge'nin tartışmalı bölgelere geri 
dönmesinden söz ediliyor, bu konuda 

Bağdat ile herhangi bir görüşmeniz oldu 
mu

Bu konuyla ilgli paylaşılan bilgiler medyanın işi, 
hiçbir gerçeklik payı yok. Peşmerge güçlerinin işleriyle 
hiçbir ilgisi olmayan bazı arkadaşlar, bu tür demeç ve 
haberleri paylaştılar, veya biri bu konuya ilişkin tahmin 
yürüttü. Peşmerge Bakanlığı ve Peşmerge Güçleri 
olarak ne Irak Savunma Bakanlığı ne de merkezi 
hükümetin diğer taraflarıyla hiçbir resmi görüşme 
gerçekleştirmedik. Peşmerge'nin tekrardan Bölge 
yönetimi dışındaki Kürdistan bölgelerine, özellikle 
de Kerkük'e dönmesi için Bölge hükümeti ve merkezi 
hükümet arasında da hiçbir görüşme gerçekleşmedi.

Biz Irak merkezi hükümetinin, 2014'ten önceki 
emniyet planı ve anlaşmasına geri dönülmesi yönünde 
kanaate varmasını ümit ediyoruz. 6 yıl boyunca 
Diyale, Selahaddin, Kerkük, Erbil'e yakın bölgeler 
ve Musul'daki bölgeler de dahil olmak üzere Bölge 
Yönetimi dışındaki Kürdistan bölgelerinde ortak 
merkezler, kontrol noktaları ve askeri işlemlerimiz 
vardı.

İki tarafın da bu ortak işlemin uygulanması için 
anlaşmasını istiyoruz. Fakat şimdiye kadar 

Peşmerge'nin bu bölgelere dönmesi için hiçbir görüşme 
yapılmadı ve ne Bölge hükümeti, ne de federal hükümet 
tarafından bu konuda hiçbir karar verilmedi.

Peşmerge Bakanlığı, Peşmerge'nin 
tartışmalı bölgelere dönmesini istiyor mu? 
Peşmerge ve Irak güçleri arasındaki görev 

dağılımının nasıl şekillenmesini talep 
ediyor

Tekrarlıyoruz, bizim 2014 yılından önce Diyale, 
Selahaddin, Kerkük, Musul ve Erbil'e yakın bölgeleri 
kapsayan Bölge yönetimi dışındaki Kürdistan 
bölgelerinin ortak mekanizmayla korunması için 
bir anlaşmamız vardı. Buna göre, Peşmerge ve Irak 
ordusu arasında ortak arama noktaları, güç, operasyon 
ve devriye olacak. Eğer Bölge hükümeti ve merkezi 
hükümet bu mekanizmaya geri dönmek için anlaşma 
sağlarsa, Peşmerge Bakanlığı olarak Bölge yönetimi 
dışındaki Kürdistan bölgelerini önceki mekanizmaya 
göre ortak emniyet ile korumaya hazırız.

DEAŞ'ın yeniden baş göstermesi ve 
güçlenmesinden söz ediliyor, bu ne 

kadar öngörülüyordu ve bu konuyla ilgili 
hazırlığınız var mı

Sayın Haydar Abadi Irak Silahlı Güçler Genel Komutanı 
ve Başbakan olarak Havice'nin ve diğer bölgelerin 
temizlenmesinden sonra bir bildiri yayımladı. Resmi 
bir açıklamayla DEAŞ'ın bittiğini duyurdu. Peşmerge 
Bakanlığı ve Peşmerge Gücü Komutanlığı olarak, 
DEAŞ'ın yok olmadığını, sadece Musul ve diğer 
şehirlerdeki İslami Hilafeti'nin bittiğini söylemiştik. 
DEAŞ'ın yeniden toparlanacağını ve terör eylemlerine 
başlayacağını öngörmüştük.

                       DEAŞ'ı tamamen 
yok etmek için Peşmerge ve 
Irak ordusu güçlerinin ortak 

çalışması lazım

Şimdi ise bu öngörümüz doğru   
 çıktı. DEAŞ sadece Kerkük'ün          
 çevresinde değil, Diyale, 
 Karatepe, Hamrin, Selahaddin, 
 Karaçuh, Mahmur yakınları  
 ve Musul'a yakın bölgelerde 
 tekrardan terör eylemlerine 
 başladı ve hareketlilik söz 
 konusu. Bu yüzden onların 
 tekrardan güçlenme tehlikesi 
 mevcut. Bundan dolayı, 
 bu bölgeleri korumak ve 

 DEAŞ'ı tamamen yok etmek  
 için Peşmerge ve Irak ordusu 

güçlerinin ortak çalışması lazım.

Son dönemde birçok silah 
ve patlayıcı deposunun 

patlaması, halk ve medyada 
farklı yorumlandı, çok sayıda 

gerçekleşen bu patlamalar tesadüf 
müdür

Askeri işler konusunda, silah ve patlayıcı depolama 
alanlarında bilgi sahibi olmayan kişiler bu tür yorum 
ve şüpheleri paylaştılar. Bu konuda heyet oluşturduk ve 
şimdi soruşturma yapıyorlar. O yerler büyük depolar 
değildi, normal bir yerdi ve Peşmerge güçlerinin hafif 
silah ve patlayıcıları orada depolanmıştı. İlk belirtilere 
göre, bu patlamaları birkaç noktaya bağlıyoruz.

Birincisi, bu yerler depo değil ve depo olma özelliği 
taşımıyor. Bu yerler, ya bir ev, ya kulübe, ya da normal 
bir bina ayrıca silah depolamak için hiçbir özelliği yok. 

İkincisi, bu yerlerde çok amatörce silah ve patlayıcılar 
depolanmış. Yani silahlar patlayıcılarla, dinamitler de, 
füze ve havan topunun hamuruyla depolanmış. Bu 
hamurlarda dinamit var ve sıcaklığın artması, yanıp 
patlamalarına neden olur. 

Üçüncüsü de, hava sıcaklığının aniden artması kısa 
sürede birçok depoda patlama yaşanmasına neden 
oldu. Bir günde hava sıcaklığı 50 dereceye kadar çıktı, 
bu da o söz ettiğimiz hamurların yanması ve patlama 
yaşanması için yeterli bir sebep.

     Patlayan depolar Peşmerge 
Bakanlığının ana deposu değil 

Yaşananların ana nedenini öğrenmek için heyetlerin 
soruşturma sonucunu bekliyoruz. Bu depoların 
da Peşmerge Bakanlığının ana deposu olmadığını 
belirtmek isteriz. Peşmerge Bakanlığı'nın ana 
deposunda hiçbir sorun yok, ayrıca silah ve patlayıcılar 
çok iyi bir şekilde depolanmış durumda. Patlamaların 
yaşandığı depolarda, Peşmerge güçleri, İçişleri 
Bakanlığına bağlı polis ve Zeravani'nin hafif silah ve 
patlayıcıları bulunuyor. Yani patlayan yerler İçişleri 
Bakanlığına bağlı Zeravani Güçlerine ayrıca 70. ve 80. 
bölüklerimize aitti.

Peşmerge'nin Kerkük'e 
Dönme Şartı 
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Irak'ta Türkmenlere karşı yapılan en büyük 
zulümlerden biri olan 14 Temmuz Kerkük 
Katliamı'nın üzerinden 59 yıl geçti.

Çok sayıda Türkmen'in şehit edildiği bu katliam, 
1959 yılında cumhuriyetin ilanının ilk yıl dönümü 
kutlamalarında gerçekleşti ve 14-16 Temmuz 
tarihleri arasında devam etti.

Tba Gazetesi olarak 2. sayımızda 14 Temmuz 
Kerkük Katliamı'nda ismi geçen taraflarla röportajlar 
yaparak konuyu ele almıştık. Kürt siyasilerden Dr. 
Mahmut Osman, Komünist Partisi Sekreteri Dr. 
Kawa Mahmut ve Türkmeneli Partisi Başkanı Riyaz 
Sarıkahya'ya olay hakkında sorular sormuştuk.

Kürt siyasetçi Dr. Mahmut Osman, olay hakkında 
Komünist Parti'yi suçlayarak, "Abdulkerim Kasım’ın 
Komünist Parti’ye karşı olmasından önce Komünist 
Parti çok güçlüydü. Kerkük’ü konrol altına alıp, 
onlarla beraber olmayanlara karşı olmak istediler. 
Türkmenler ise komünizmden yana değillerdi. Bu 
yüzden Komünist Parti, ordu ile birlikteydi. Yönetim 
komisyonu da onlarla birlikteydi. Abdulkerim 
Kasım’ın onları destekleyeceğini düşünüp, kontrolü 
ellerine almak istediler." demişti.

Katliamdan Komünist Partisi’nin sorumlu 
tutulmasına yönelik iddialara karşı Komünist Partisi 
Sekreteri Dr. Kawa Mahmut, “Bir Türkmen’in gidip 
başka bir Türkmen’i öldürmesini bekleyemeyiz. 
Bu olayın oluşmadığını söyleyemeyiz, ama Kominist 
Partisi’nin bu olaydan sorumlu tutulması doğru 
değildir. Komünist Partisi,  bu kargaşaya karşı olup, 
halkı koruyarak ve bu durumu engellemek için çaba 
göstererek bir duruş sergiledi." ifadelerini kullanmıştı.

Türkmeneli Partisi Başkanı Riyaz Sarıkahya ise, 
katliamın Türkmenlerin gaflette olduğu bir zamanda 
gerçekleştiğini belirterek, “Irak Ordusu’nda İkinci 
Bölük Komutanı Davut Cenabi Kerkük’teydi. 
Abdülkerim Kasım’ın olduğu dönemde hassas yerlere 
askeri komutanlar yerleştiriliyordu.  Aynı zamanda 
komünist milisler de şehre yerleştiler. Bu yüzden bu 
katliam devlet tarafından yapıldı. Bu olay her ne kadar 
komünist milisler tarafından yapılsa da, devlet onlara 
hakim olduğu için devlet tarafından 
da yapıldığını söyleyebiliriz.” 
açıklamasında bulunmuştu.

Tarihteki bu kara lekenin bir de acı 
hikayeleri var. 14 Temmuz Kerkük 
Katliamı’nda 2 kardeşini şehit veren 
Nevzat Avcı, olaydan kıl payı sağ 
kurtuldu. Avcı yaşadıkları hakkında 
Tba'ya açıklamalarda bulundu.

Avcı olay hakkında, "14 Temmuz 
1959, cumhuriyetin ilk yıl 
dönümüydü, herkes Abdulkerim 
Kasım’ın resmini sokaklara asıyordu. 
Yıl dönümü için yapılan törene 
Türkmenler de katıldı. Türkmenler 
kendi milli kıyafetini giymişti. Bir 
grup genç Bağdat’a gitti ve orada 
Savunma Bakanlığı’nın önünden 
yürüş yaptılar." dedi.

Kerkük’teki kutlamaların 10 Temmuz’da başladığını 
belirten Avcı, şunları ifade etti:

"Bazı çeteler pikaplar içinde 'Oyun yok, ipler var' 
sloganı atıyordu.  12 Temmuz’da Müslüman Kardeşler, 
bir yürüyüş düzenledi, Atlas Caddesi’nden başladılar. 
Biz de İnzibat Merkezi yanında Yıldız Çayhanesi'nde 
oturuyorduk. Komünistlere bağlı Millet Birliği büroları 
vardı.

Müslüman Kardeşler içinde Türkmen, Arap ve Kürtler 
de vardı ve biz onları korumaya kalktık, onlar Avkaf 
Camisi’nin kavşağına yetiştiler. Komünistler ellerinde 
sopalarla 'Allahu ekber' pankartlarını yere atıp, ayakla 
üzerine çıkıyorlardı. Biz orada 15-20 kişi elimizde 
sopayla onlara saldırmaya başladık, bunların karşısında 

rahmetli Ata Hayrullah’ın bürosu vardı.

Beni ve Remzi Hünkar’ı tutuklayıp, bürolarına 
götürdüler. Beni asmaya çalışırlarken onlardan su 
istedim. Oranın yöneticisi yanındaki kişilerle su yerine 
bıçak gönderdi ve  bileğimi kestiler. Bileğim kanayınca, 
'al sana su bunu iç' dedi. Akşam abim geldi bizi oradan 
çıkardı." 

"14 Temmuz’un ilk şehidi çayhane sahibi 
Osman Hıdır'dı"

13 Temmuz akşamı kentte tekrardan hareketlilik 
olduğunu vurgulayan Nevzat Avcı, "14 Temmuz 
yürüyüşü Atlas Caddesi’de başladı, Türkmenlerin 
yanı sıra, Kürtler ve Araplar da vardı ama sayıları çok 
azdı. Kerkük’teki Alemeyin sinemasından bir kurşun 
sesi geldi, meğer bu bir planmış, kurşun sesi geldi mi 
harekete geçin demekmiş. 14 Temmuz’un ilk şehidi 
çayhane sahibi Osman Hıdır’dı. Ondan sonra yürüş 
yapanlar dağıldı, bu kez insanları seçmeye başladılar, 
çünkü kurulmuş bir plandı bu.

Ellerinde kimleri öldüreceklerine dair listeler vardı. 
Büyük bir plan yapmışladı. Hatta Kerkük’ün etrafındaki 
köylere 'Türkmenler Kürtleri kesiyorlar' diye haber 
göndermişlerdi. Pikaplarla köylerden akın ettiler 
ve gece Kerkük’e yetişmişlerdi. Geldiklerinde her 
yer kanlar içindeydi. İple çekilenler, cenazesi yerde 
kalanları gördüler. Bir sinemamız vardı yanımızda 
çalışan bir komünist, beni eve göderip kendisinin 
sinemadan haberdar olacağını söyledi. Biz abimle 
sürekli ev telefonuyla olayları birbirimize haberdar 
ediyorduk. Sinemamızı havanla vurdular. Kardeşim 
Muhammed çok milliyetçiydi komünistlere ateş 
açmıştı. Komünistler de sinemamızı vurmuştu." 
açıklamasında bulundu.

İki kardeşi Muhammed ve Selahaddin’in evden 
alındığını söyleyen Avcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onları götürürken olaya şahit olan kadın, 
komünistlerin 'bunlar hain' diye bağırdıklarını duymuş. 
Muhammed adlı kardeşim, 'beni abimden önce 
öldürün' diye bağırırken, Selahaddin kardeşim de 'hayır 
önce beni öldürün' diyormuş. Orada bulunan İnzibat 

Müdürü de 'O zaman siz sarılın,  biz ikinizi 
birlikte öldürürüz' demiş ve iki kardeşimi birbirine 
sarılmış halde öldürürler. Muhammed orada 
hemen şehit olmuş, Selahaddin ise yaralanmmış. 
Daha sonra Selahaddin’in parmağına ip bağlayıp, 
Muhammed’i de Selahaddin’e bağlayarak ikisini 
bir yerde çekmeye başlamışlar.

Gece olunca evimizin etrafını sardılar, bizim 
evimiz Erbil yolunda tepe üstündeydi. Evde bir tek 
erkek bendim, kapıyı çaldılar, 'Nevzat nerde' diye 
sordular ve nenem, 'kaç öldürürler seni' dedi. Ben 
de kaçıp saklandım." 

Şehit olmaktan büyük bir şansla kurtulan Nevzat 
Avcı konuşmasını şöyle sonlandırdı:

"Ben kaçarken peşime düştüler, o zaman Bor 
Sait’le (Mısır yapımı otomatik silah) beni 
vurdular. Atletimi soydum yarama bağladım, 
kanama olmasın diye elimi havaya kaldırdım. 

14 Temmuz'un 
Acı Hatıraları
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Haber & Foto: Çoban Timur

O gece çöl bir alanda dışarda kaldım. Sabah Kerkük’e 
geri döndüm, çünkü ordu içeri girmişti. Durum 
sakinleşince ölülerimizi aramaya başladık."

 14 Temmuz Kerkük Katliamı'na şahitlik eden Münibe 
Hüseyin Cuma, olay hakkında, "14 Temmuz günü 
herkes güzelce hazırlanıp Aslan Yuvası'nın yakınında 
bulunan Tak'ın olduğu bölgeye gidiyordu. Eşim 
Abdulvahap Muhammet de Zubun-Ceketi'ni giyip 
kutlamalara katıldı. Ancak daha sonra eşimin babası 
Muhammet Abbas eve dönmesini, bir grubun o 
bölgede ellerinde ip ve ağaçlarla, dalga geçercesine 
dillerini çıkarıp yürüdüklerini söyledi." şeklinde ifadede 
bulundu.

Eve döndüklerini ve akşam 
ezanıyla birlikte silah sesi 
duyduklarını ifade eden 
Münibe Hüseyin, şunları 
aktardı:

"Silah sesi geldi ve sokağa 
çıkma yasağı ilan edildi. 
Eve döndükten sonra, eşim 
Arafa'da bulunan iş yerine 
gitti ve sabahın erken 
saatlerinde eve döndü. 
Ortalığın fena karıştığını 
söyledi. Komünistlerin 
yeri, Musalla'da bulunan 
Muhammed Emin 
Hamamı'nın yakınındaydı. 
Annemlerin de evi oraya 
yakındı. 
Aynı gün annem evimize 
geldi ve eşime, 'Abdulvahap 

aman dikkat, ismini listeye eklediklerini duydum. 
Seni de yakalayacaklar, saklan' dedi.  Eşim de bir şey 
yapmadığını söylüyordu. Bir süre sonra Muhammet 
Ali Ciğerci'nin oğlu İzzettin evimize geldi ve sizinle 
işimiz var diyerek eşimi ve kardeşim Abdulrahman'ı 
götürdü. Eşim silahını alıp öyle gitti. Daha sonra 
kardeşimi serbest bıraktılar. Eşimin de silahını alıp 
rehin almışlardı." 

Eşine işkenceler yapıldığını ifade eden Münibe 
Hüseyin, şunları söyledi:

"Eşim başından geçenleri şöyle anlatırdı; 'beni evden 
aldıktan sonra Hassa bölgesine götürdüler. Orada 

boynuma ip geçirip arabayla çektiler' dedi. Eşim 
cüsseli olduğu için hemen ipi boynundan çıkarıp 
kendini arabaya tutmuş. Kendisini kışlaya kadar 
sürüklediklerini ve orada bulunan halkın hepsini 
sıraya dizdiklerini söyledi. Eşim, 'Daha sonra bir kadın 
getirdiler ve elimi, kolumu pencere parmaklıklarına 
bağladılar. Kadın da önümden geçerek, pilav yiye yiye 
boynun dev gibi olmuş diyerek yüzüme tükürdü. Sonra 
odalardan geçirdiler bizi, her yerde insan bağırsakları 
ve kan vardı. Oralardan geçtikçe, bu Kasım Beyin leşi, 
bu Hasip Kiçe'nin leşi diyorlardı' diye anlattı." 

Münibe Hüseyin, dayısının oğlunu da köprüden 
attıklarını belirterek, "Zavallı ölene kadar rahat 
uyumadı. Onu attıklarında sakatlanmıştı." ifadelerini 
kullandı.

Olayın şahidi Münibe Hüseyin, olayların nasıl 
sonuçlandığıyla ilgili şunları söyledi:

"Faruk Abdullah'ın babası bir şekilde Bağdat'a giderek 
Abdulkerim Kasım'la buluşmuş ve ona, 'yetişin 
Kerkük'te bir Türkmen kalmadı' demiş. Kasım da ona, 
'Burada da bize tam tersini söylüyorlar. Türkmenler 
kalede durmuş ve gelen geçeni öldürüyorlar' demiş. 
Bu görüşmenin ardından Kasım hemen Musul'dan 
Kerkük'e ordu yolladı ve durum kontrol altına alındı. 
Esirler de serbest bırakıldı.
 
Ordu geldikten sonra tren istasyonununda bir 
komisyon kurdular ve bu işi yapanları tespit edip 
yakalamaya başladılar. Daha sonra Musalla'da, Ahmet 
Ağa'da ve Kışla'nın önünde bu işi yapanları idam ettiler. 
Hakkımızı bir nebze de olsa bu idamla birlikte aldılar."

Tarihin en eski ve büyük ticaret yollarından biri 
olan İpek Yolu, 1500 yıl boyunca işlevini koruyan ve 
Çin’den başlayıp Anadolu üzerinden Avrupa’ya ulaşan 
ticaret yoludur. Günümüzdeki uluslararası ticaretin 
prensipleri, İpek Yolu’ndan edinilen tecrübeyle 
gelişmiştir. 

Adını en önemli simgesi olan “ipek”ten alan ve Arapça 
kaynaklarda et-Tarîku’l-Harîr olarak ismi geçen 
ticaret yolu, yalnızca ticari malların değil insanların, 
kültürlerin ve fikirlerin taşınmasına da neden olmuştur. 

Yük hayvanları ehlileştirildikten sonra kervancılığın 
gelişmesiyle beraber ilk uluslararası ticaret Anadolu, 
Mezopotamya, Mısır ve Hindistan’da ortaya çıkmıştır. 
Obsidyen denilen volkanik doğal camın Anadolu’dan 
ihraç edilmeye başlanması 12 bin yıl önceye uzanır. 
Mısır, Irak, Suriye, Filistin ve Kıbrıs gibi ülkelere 9000 
yıl önce Anadolu’dan işlenmiş obsidyen ihraç edildiği 
biliniyor. Hindistan’dan, Asya ve Mezopotamya’ya 
baharat ihracatının ise 4000 yıl önce başladığı 
belirtiliyor. Çinliler, bu eski ticaret yollarını onararak 
ipek ticaretini yaygınlaştırmıştır. 

İpek, ilk kez 6000 yıl önce Çin’de ortaya çıktı. 
Çin'in ipeği ilk kez 3000 yıl önce Mısır'a ihraç ettiği 
belirtilmektedir. İpek ihracatı; Çin’i ekonomik açıdan 
geliştirdiği için, zamanla Avrupa’ya kadar uzandı. Çin 
ipeği, 3000 yıl önce Orta Asya’ya ve yaklaşık 500 yıl 
sonra da İran Kraliyet Yoluyla Anadolu ve Yunanistan’a 
ulaştı.

Roma İmparatorluğu genişleyip Mısır ele geçirilince, 
İpek Yolu’nun önemli bir bölümü Romalıların 
kontrolüne girdi. Roma İmparatorluğu’ndaki zenginler, 
keten veya yün elbiseler yerine ipeği tercih ettiği için 
talep çok arttı. Romalı senatörler, ipeğin para israfı 
olduğuna inandığı ve ipek elbiseli kadınların sokakta 
dolaşmasını da ahlaka aykırı bulunduğu için, bunu 
yasaklayan genelgeler yayınlasa da işe yaramadı. 
Bunun üzerine İmparatorluktaki tüccarlar, ipeğin nasıl 
üretildiğini Çinliler’den öğrenmeye çalışsa da Çinliler, 
bu sırrı gizli tuttu. 

Bizans imparatoru  Jüstinyen; Çin’e casuslar göndermiş 
ve çaldırttığı ipek böceği yumurtalarını İstanbul’a 
getirtmiştir. Bu yumurtalarla, 1500 yıl önce İstanbul ve 
Yunanistan’da ipek kumaş üretimine başlansa da İpek 
Yolu üzerindeki ticareti etkilememiştir.

İpek Yolu Müslümanlığın yayılmasında etkili 
oldu

M.S. 500’lerden itibaren Göktürklerin ve daha sonra 
Uygurların askeri güçleri sayesinde, İpek Yolu çok 
güvenli hale geldi. Müslümanlığın, Orta Asya’dan Çin’e 
kadar yayılması da İpek Yolu sayesinde gerçekleşti. 
Emevi ve Abbasi dönemlerinde İpek Yolu, halifelerin 
kontrolündeydi. Moğol istilası sonrasında İpek 
Yolu’nu Moğollar kontrol etti. Fatih 1453’te İstanbul’u 
fethettikten sonra, Avrupa’ya İpek Yolu’ndan ipek 
ve Baharat Yolu’ndan da baharat geçişi çok azaldı. 
Avrupalı kaşifler, gemilerle Afrika’nın güneyinden 
Hindistan’a ve Asya’ya giden yolu bulunca İpek Yolu 
önemini tamamen kaybetti.

UNESCO, 2014’te İpek Yolu’nun 5000 kilometrelik 
Chang’an-Tianshan bölümünü Dünya Kültür Mirası 
listesine aldı. 

Bazı İpek Yolu Ülkeleri ve Şehirleri

Irak: Ramâdî, Fellûce, Ebu Gureyb, Bağdat, Musul, 
Bakuba. 

Türkiye: İstanbul, Bursa, İznik, 
Beypazarı, Antakya, Konya, Adana, Ayas 
(Yumurtalık),Tarsus, İskenderun, Samandağ, 
Antakya, Antep, Maraş, Kayseri, Sivas, 
Kemah, Erzincan, Erzurum, Trabzon.

İran: Kirmanşah, Hemedan, Rey, Tahran, 
Tebriz, Şiraz, İsfahan, Herat, Hecatompylos, 
Sebzevar, Nişabur, Yezd.

Suriye: Şam, Halep, Lazkiye.

Doğu Akdeniz Kıyı Şeridi: Sûr, Beyrut, Trablusşam, 
Akka, Hayfa, Sayda, İskenderiye.

Türkmenistan: Merv, Köhne Ürgenç.

Özbekistan: Buhârâ, Semerkand, Taşkent, Şehrisabz. 

Kazakistan: Türkistan.

Çin: Urumçi, Kaşgar, Aksu, Kuça, Korla, Jiaohe, 
Loulan, Turfan, Gaochang, Kumul/Hami, Hotan, 
Minfeng, Niya, Dunhuang, Miran, Anxi, Yumen, 
Zhangye, Wuwei, Lanzhou, Xi'an. 

Afganistan: Herat, Bamyan, Kâbil.

Pakistan: Peşâver, Taksila, Multan, Debal.

Hindistan: Ahmedâbâd, Bombay, Kalküta.

Kuzey Kore: Pyongyang. Güney Kore: Seul. Japonya: 
Nara.

Baharat Yolu Kısmı: Mısır, Babil, Arabistan, İran, 
Hindistan, Seylan.
İpek Yolu için denizden rota: Debal, Quanzhou, 
Kanton, Kolombo, Goa, Bombay, Cochin, 
Masulipatnam, Lothal, Astrahan, Derbent, Aden, 
Süveyş, Basra, Ayas (Yumurtalık), Tarsus, Venedik, 
Roma, İzmir, İstanbul, Sinop,Trabzon, Suğdak.
Güneydoğu Asya kısmı: Kedah, Langkasuka, Ligor, Chi 
Tu, Gangga Nagara, Malacca, Pan Pan, Funan, Vijaya of 
Champa, Chenla, Khmer/Kambuja, Hoi An, Srivijaya, 
Pasai, Perlak, Sumatra, Kalküta.
Bu güzergâhların yanısıra, Nil, Tuna, Volga, Fırat ve 
Dicle nehirleri üzerinde ipek ticareti yapan küçük gemi 
kervanları bulunmaktaydı.

Tarihte İpek Yolu

Hazırlayan:  Ali Salim
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Haber: Abdullah Ahmet
Foto: Çoban Timur

Haber & Foto: Çoban Timur

Kerkük’te Türkmen Kültür Merkezi’nde Birinci 
Türkmen Eğitim Kurultayı gerçekleştirildi.

Türkmen eğitim tarihinde bir ilk olan kurultaya, 
Kerkük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abbas Taaki, 
Türkmen Eğitim Genel Müdürü Çetin Kölemen ve 
Türkmen Kültür Merkezi Başkanı Dr. Mustafa Ziyayi 
katıldı. Tuzhurmatu, Bağdat ve Musul’dan Türkmen 
eğitimci ve müfettişler de kurultayda hazır bulundu.

2 gün süren kurultayda ana konu olarak Türkmen 
eğitimindeki eksiklikler değerlendirildi.

Türkmen Eğitim Kurultayı’nın ilk gününde “Türkmen 
Eğitiminde Müfredat ve Bilimsel Bakış” konu başlığı ele 
alındı.

Türkmeneli Kültür Merkezi Başkanı Dr. Mustafa Ziyayi, 
Tba’ya yaptığı açıklamada, “İkinci oturumda Türkmen 
eğitiminin idari ve teknik yönden yaşadığı sorun ve 
çözüm yollarını ele aldık.” dedi.

Ziyayi, “Kurultayda Türkmen eğitimiyle ilgili kapsamlı 
bir sorun tespiti yapıldı. Kurultayın ardından da sonuç 
bildirgesi yayımladık.” ifadesinde bulundu.

Kurultayda hazırlanan rapora ilişkin Ziyayi, 
“Kurultayda verilen tavsiyeleri ve Türkmeneli Kültür 
Merkezi'nin konuyla ilgili ele aldığı bazı başlıklarla 
birlikte, iki günde elde ettiğimiz verileri rapor haline 
çevirerek bakanlığa ilettik.” şeklinde açıklama yaptı.

Türkmeneli Kültür Merkezi Başkanı Dr. Mustafa Ziyayi, 
sonuç bildirgesine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“Türkmen okullarının 
idari ve teknik olarak 
Türkmen Eğitim Genel 
Müdürlüğü’ne bağlı olması 
yönünde karar aldık. 
Aynı zamanda Türkmen 
Eğitim Merkezine bağlı 
özel muhasebe ve insan 
kaynaklarının açılması 
bizim için çok önemli. 
Çünkü Türkmen Eğitim 
Genel Müdürlüğü şimdi 
sadece danışmanlık 
rölü yapmakta. Biz bu 
adımları gerçekleştirirsek, 
Türkmen Eğitim Genel 
Müdürlüğü kendine 
özgü bağımsızlığını 

kazanacaktır.

Türkmen Eğitim Genel Müdürlüğünün müfredat 
bakımından daha esnek olması, yani müfredat 
değiştirme, ekleme ve çıkarma gibi konularda esneklik 
sağlaması gerekli. IKBY’de bulunan okullarımızın 
tamamen Türkmen Genel Müdürlüğüne bağlı olması 
lazım.” 

Irak genelinde bunaltıcı sıcaklar, insanların günlük 
yaşantısını olumsuz etkileyerek, yaşam kalitesini 
azaltıyor. 

Gün içerisinde çalışmak zorunda olan halkın, sağlığını 
etkileyen aşırı hava sıcaklığı, çalışanların temposunun 
düşmesine neden oluyor.  Peki insanlar sıcak yaz 
aylarında nelere dikkat etmeli? Nelerden uzak durmalı?

Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Zanyar Nuri Ağal, 
aşırı sıcakların zararı ve bunlardan korunmanın 
yollarını Tba'ya anlattı.

Dr. Zanyar Nuri Ağal aşırı sıcakların vücut üzerindeki 
etkisi hakkında, "Havaların ısınması insan sağlığına 
faydadan çok zarar getirir. Hatta bu sıcak havanın 
hiçbir faydası yok. Sıcaklık iki grup insana farklı etki 
eder; birincisi grupta yer alan yorgun ve halsiz olan 
kişiler, aşırı sıcaklarla beraber hasta düşer. İkincisi de 
yorgun ve halsiz olmayan ancak yüksek sıcaklıktan 
dolayı hasta olan kişilerin olduğu gruptur." dedi.

Aşırı sıcaklardan dolayı sağlık sorunu 
yaşayan kişilere değinen Dr. Ağal, 

şunları ifade etti:

"Birinci grup, sıcağın altında yorulan kişiler. Örneğin; 
serinlemesi ve su içmesi gerektiği bilincinde olmayan, 
sıcak havada spor yapan veya çalışan kişilerdir. İkinci 
grubun da durumu çok tehlikeli, özellikle Kürdistan'da. 
Onlar da kendilerini yormamalarına rağmen sıcakta 
sağlıkları bozulan kişilerdir. Bu durum, küçük 
bebeklerde ve hasta yaşlılarda oluşur. Ayrıca aşırı 
alkollü içecek tüketen ve psikolojik, böbrek ve kalp 
rahatsızlığı nedeniyle ilacı alan kişilerde de bu durum 
görülür. Bu kişilerin vücudu zaten kuruyor ve sıcaklık 
daha da etkili oluyor."

Sıcak havanın insan vücuduna herhangi bir faydası 
olup olmadığına ilişkin Uzman Dr. Ağal, "Sıcak havanın 
insana hiçbir faydası yok. En iyi hava sıcaklığı, 33 
derecenin altında olandır. 33 derecenin üzerindeki hava 
sıcaklığı insanı terletir, aşırı terleme de insanı huzursuz 
eder, özellikle de sağlık sorunu olan kişiler üzerinde 
oldukça olumsuz etkisi olur. O yüzden bölgemizde 
en ideal hava sıcaklığı, sadece bahar ve sonbahar 
mevsimlerinde baş gösteren 33 derecenin altında 
hissedilen sıcaklıklardır." diye konuştu.

        Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Zanyar       
         Ağal, insanların sıcaktan korunması ve      
        serinlemesi gerektiğini vurgulayarak, "Spor       
       yapan, bisiklet süren veya koşu yapan kişiler,       
      serinlemek için tüm önlemleri almalı. Spor yapan   
     kişiler, bu aktiviteyi gerçekleştirmek için en uygun   
   zamanı seçmeli. Serinlemek için dinlenmeyi ve su   
  içmeyi ihmal etmemeli." şeklinde uyarıda bulundu.

Askerlik ve işçilik gibi ağır mesleklerle uğraşan kişilere 
tavsiyelerde bulunan Dr. Ağal, bu kişilerin kendilerini 
nasıl koruyacağıyla ilgili, "İşçi olan veya seyyar satıcılık 
yapan kişilerin sağlığı yerinde olmalı. Serinlemek için 
arada sırada gölgelik alana gidip su içmeliler, böylelikle 
sorun yaşamazlar. Eğer serinlemeye fırsat bulamazlarsa 
o zaman sorun oluşur. Örneğin bir Peşmerge aşırı etkili 

güneş altında görev yapıyorsa, bir veya iki saat arayla 
bir içeçek tüketirse sorun yaşamaz." dedi.

Dr. Ağal konuya ilişkin konuşmasını şöyle sonlandırdı:

"Spor yapıp dikkatli olmayan kişiler için birçok sorun 
oluşabilir. Ancak en çok sorun yaşayan söz ettiğimiz 
ikinci gruptaki kişilerdir. Bebekler, hasta ve yaşlılar 
gölgede durmalı. Evde olsalar bile üzerlerindeki 
elbise hafif olmalı ve kendilerini serin tutmaya 
çalışmalılar. Kalp sorunu, şeker gibi hastalıkları olan 
ve rahatsılıklarından dolayı ilaç kullanan kişiler sıcak 
havada dışarı çıkmamaya özen göstermeli. Dışarıya 
çıktıklarında ise, çok su içip serinlemeye çalışmalı ve 
sık sık dinlenmeliler. Bu şekilde davranmazlarsa sağlık 
sorunlarıyla karşılaşabilirler."

Aşırı sıcaklardan nasıl korunuruz?

Kerkük'te 1. Türkmen Eğitim 
Kurultayı Gerçekleşti

Haber:  Ali Antar
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Erbil Kalesi Kapısının Üstündeki 
Hapishane ve Düşkünler Yurdu

Her Evin Sevilen Sesi Ak Yanaklı Bülbül

Yüzyıllar boyunca 
birçok medeniyet ve 
millete ev sahiliği 
yapmış olan Erbil 
Kalesi, UNESCO 
Kültür Mirası 
Listesi'nde yer 
almaktadır.

Tba Gazetesi olarak, 
Erbil Kalesi'nin her 
detayını araştırıp 
okurlarımıza 
sunmaya devam 
edeceğiz. 

Kaledeki hayatın 
eski dönemlerden 
günümüze nasıl 
şekil aldığıyla ilgili, 
tarihçilerden ve 
zamanında orada yaşayan insanlardan bilgiler almaya 
devam ediyoruz.

Tarihi kalenin Büyük Kapısı'nın üstündeki bölüm, bir 
dönem hapishane, daha sonra da düşkünler yurdu (halk 
arasında tembelhane) olarak kullanılırdı. 

Erbil'in önemli araştırmacı ve yazarlarından Burhan 
Yaralı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Osmanlı 
Devleti döneminde, Erbil Kalesi'nin üst tarafı hükümet 
valiliği ve kuruluşlarının bulunduğu yerdi. Ayrıca 
hapishane de bu alandaydı." dedi.

Yaralı, "Devlet adamları ve kuruluşlar o bölgede 
bulunduğu için, orası kalenin üç mahallesinden biri 
olan Saray Mahallesi adını almıştır." bilgisini paylaştı.

Araştırmacı yazar Yaralı, devlet binasının yan 
sokağında "harem" denilen bir yer bulunduğunu 
belirterek, "Valinin ailesi ve devlet adamları orada 
yaşardı, o bölgeye girmek yasaktı. Bu yüzden de harem 
adı verilmişti." diye konuştu.

Söz konusu hapishanenin Birinci Dünya Savaşı'na 
kadar kullanıldığını aktaran Yaralı, "Hapishanedeki 
eşyalar yerli yerinde duruyordu. Ancak Birinci 
Dünya Savaşı'ndan sonra yani 1917-1918 yılları 

arasında Osmanlı 
Devleti buradan 
çekildikten sonra 
İngilizler geldi ve 
1920'de hapishane 
kapandı." 
ifadelerini 
kullandı.

Burhan Yaralı, 
hapishanenin 
kapanmasının 
ardından alanın 
nasıl kullandığına 
ilişkin bilgileri 
paylaştı:

"Hapishane 
kapandıktan 
sonra o alan 
tembelhane olarak 

kullanılmaya başlandı. Ondan sonra da devlet 
kuruluşlarının hepsi kaleden indi, çünkü Osmanlı 
Devleti çekildikten sonra İngilizler Irak'a hükmetmeye 
başladı. Hile yaparak bu bölgeyi işgal eden İngilizler, 
Ravanduza kadar ilerledi. Erbil Kalesi'nde hapishane 
olarak kullanılan o kısımlar da tembelhane olarak 
kullandılar."

Yaralı son olarak, "1960-1961 yılları arasında Büyük 
Kapı'yı yıktılar. O yüzden tembelhane de Mahmut 
Allaf Camisi'nin arkasında bulunan bir eve taşındı. 
Son olarak da İskan Mahallesi'ne taşındı." şeklinde 
açıklamada bulundu.

Neredeyse her evde bulunan ve evin en küçük 
bireyi gibi davranılan ak yanaklı bülbül (Hurma 
Bülbülü), Irak genelinde en fazla tercih edilen evcil 
hayvan türüdür.

Doğası gereği çok uysal ve çabuk evcilleştirilebilen 
ak yanaklı Bülbül, daha çok meyve bahçeleri 
ile çalılıklarda görülür. Bu kuşlar, yarı çöl 
yamaçlardaki çalılıklarda ve hurma ağacında yuva 
yapar. Yaygın olarak 
Afganistan, İran, Suriye,
 Arabistan Yarımadası
 ve Irak'ın güneyinde
 bulunur. 

Kerkük'te kurulan kuş pazarında bülbül ticaretinde 
ün salan Mehmet Babası, bülbül ticaretini ve 
onunla birlikte oluşacak tehlikeyi Tba'ya anlattı.

Mehmet Babası, 2003 yılından sonra kuşların 
kontrolsüz bir şekilde avlandığını belirterek, 
"Avlanıp satılan bu kuşların bölgemizde nesli 
tükenmeye yakın. Kuş pazarında binlercesi satılan 
bu kuşların, Bakuba, Bara, Şehriban ve Diyale 
ilindeki yavruları, bir haftalık olmalarına rağmen 
oradan alınır." dedi.

Binlerce yavru ve olgun kuşun, Kerkük kuş 
pazarına getirildikten sonra 
Süleymaniye, Duhok ve 
Erbil'den gelen
 müşterilere satıldığını 
aktaran Mehmet Babası, 
bülbüllerin pazardaki 
fiyatına ilişkin şöyle
konuştu:

"Piyasada yavruların fiyatı 
20-35 bin dinar. Ancak 
evcilleştirilmiş ve kurallara 
göre güzel öten bülbüllerin 
fiyatı 300 ile 1500 dolar 
arasında değişiyor. Eğitimsiz 
ve yabani bülbüllerin fiyatı 
ise 7 bin ile 100 bin dinar 
arasında değişiyor, bu da 
bülbülün ötüşüne bağlı." 

Ak yanaklı bülbüllerin neslinin tükenmeye yakın 
olduğu uyarısında bulunan Mehmet Babası, 
"Yılda iki veya üç kez yumurta bırakan bu 
kuşların avlanmasına devlet müdahale etmez veya 
kontrollü avlanma yapılmazsa, yakın gelecekte bu 
bülbüller ülkemizde yok olacak. Bu da evimizin 
neşesinin yok olması anlamına gelir." şeklinde 
değerlendirmede bulundu.

Mehmet Babası, bülbüllere ne tür yemekler 
verileceğine ilişkin, "Dünyada 150 türü olan 
bülbülün ana besin kaynağı meyve ve böceklerdir, 
ama insanların tükettiği yemekleri de yerler. 
Bülbülünüz varsa ona verebileceğiniz en sağlıklı 
yemek, piyasada satılan canlı ya da kurutulmuş un 
kurdu ve meyvedir. En sevdiği meyveler ise elma, 
portakal, hurma ve çilektir. Salatalık ve acur gibi 
meyveler az verilmeli çünkü bülbüller bu    
           yiyeceklerle miğde sorunu yaşayabilir."         
                   bilgisini paylaştı.

                             Kuşçu Mehmet Babası, son olarak   
                                "Bülbüller yüzmeyi severler bu    
                                    yüzden onlar için bir    
                                      kaba su koymayı asla  
                                         unutmamalıyız."     
                                                tavsiyesinde bulundu.

Haber: Abdullah Ahmet
Foto: Çoban Timur
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Haber: Ali Salim Fettah
Foto: Muhammed Emin

Haber: Ali  Salim Fettah

Kerkük Sivil Havalimanı seferlerine 
başlayacak

3 Binden Fazla Mezar Kazan Adam
Hacı Kadir Ömer Kadir Kabir Kazan, Erbil'in en 
tanınan mezarcısı olarak biliniyor. 3 binden fazla 
mezar kazdığını belirten Hacı Kadir, bu mesleğe 
babasıyla beraber başladığını söyledi.

Hacı Kadir, mesleğine ve bugüne kadar kaç mezar 
kazdığına ilişkin bilgileri Tba'ya anlattı.

1932 yılında Erbil'in Tacil Mahallesi'nde doğan 
Hacı Kadir, "Babamla birlikte bu işi yapıyorduk. 
Bu işi yapan Deli Ömer ve Melih adlı kişiler de 
vardı. 1920'li yıllarda bugünkü Kebap Yasin'in 
bulunduğu dükkan bizimdi, dedem orada 
kebapçılık yapardı. Ondan sonra çakmakçıların 
olduğu bölümde dayım Mam Aswad'ın iş yerinin 

yan tarafında kebap dükkanı açtı." bilgisini 
paylaştı.

Mezar kazma işine nasıl başladığını anlatan 
Hacı Kadir, "Reşaf Efendi'nin eşi vefat etmişti, 
ben de yardım etmeye gitmiştim. Molla Cerdis, 
Raşad Efendi ve Molla Mecid Şaklava, bana 
'neden bu işi yapmıyorsun, çok büyük hayır ve 
sevabı var' dediler. Araplar Mahallesi'ndeki Dera 
Bruşa Camisi'nde Molla Süleyman'ın yanında 
Kur'an-ı Kerim'i hatim ettim. Ondan sonra da 
bu işi yapmaya başladım. Bundan 15 yıl önce de 
çocuklarımın ısrarı üzerine bıraktım." dedi.

"3 binden fazla kişiyi defnettim"

Hacı Kadir Mezar Kazan, 
meslek hayatı boyunca 3 
binden fazla mefta için mezar 
kazdığını ve defnettiğini 
belirterek, "Mollalar, şeyhler, 
alimler ve büyük şahsiyetlerin 
mezarını kazdım ve defin 
işlemlerini yaptım." diye 
konuştu.

Asıl mesleğinin inşaatçılık 
olduğunu ifade eden Hacı 

Kadir, "Dedem kebapçıydı babam da onunla 
birlikte çalışırdı. Sonradan babam inşaat işi 
yapmaya başladı ben de onunla birlikte uzun 
yıllar çalıştım. 50 yıl bu işi yaptım. Aynı zamanda 
mezar kazma işini de yapıyordum." açıklamasında 
bulundu.

O dönem Erbil'deki mezarlıklar hakkında 
bilgi paylaşan Hacı Kadir, "Meftaları Büyük 
Mezar, Çırak Mezarlığı, Şeyh Ahmet Mezarlığı, 
Ma'mel Qir (Asfalt fabrikası) Mezarlığı ve 
İmam Muhammed Mezarlığı'na defnederdik. 
Ancak eskiden sadece Büyük Mezarlık, Çırak 
Mezarlığı ve Şeyh Ahmet Mezarlığı vardı. O 
dönem hükümet şehir merkezindeki mezarlıkları 
dağıtmak istiyordu ama Erbil halkı buna razı 
gelmedi, bu yüzden de diğer mezarlıklar oluştu." 
dedi.

Hacı Kadir, son olarak mezarları nasıl 
kazdıklarını anlatarak, "Eskiden bir mezarı 3-4 
kişi ile kazardık. Çıra ışığı altında mezarı kazar, 
meftaları defnederdik. Günün herhangi bir 
saatinde haber verilseydi giderdim, gece gündüz 
fark etmezdi." ifadelerini kullandı.

Kerkük Valisi Rakan Cuburi, iki hafta içerisinde Kerkük Sivil Havaliman'ının seferlerinin 
başlayacağını açıkladı.

Cuburi yaptığı yazılı açıklamada, “Önümüzdeki iki hafta içerisinde seferler başlayacak. Bu 
karar valiliğin ve il meclisi üyelerinin Irak Ulaştırma Bakanı Kazım Fincan ile yaptığı 

görüşme sonrası verildi.” ifadelerine yer verdi.

Kerkük Sivil Havalimanı'nın önemine dikkan çeken Cuburi, “Bu havalimanı 
Kerkük’te bir milyon 500 bin kişiye hizmet edecek. Diyale, Selahaddin ve 

Musul’un güneyinde ise 3 milyon vatandaş bu havalimanından yararlanacak.” 
açıklamasında bulundu.

Projenin Başbakan Haydar Abadi tarafından onaylandığını aktaran Vali 
Cuburi, havalimanın açılmasında herhangi bir engelin olmadığını belirtti.

Öte yandan Ulaştırma Bakanı Fincan, iki hafta içerisinde yurtiçi ve yurtdışı 
seferlerinin başlayacağını açıkladı.

Yurtdışı seferlerinin Türkiye, Lübnan ve İran’a olacağını aktaran Fincan, 
yurtiçi seferlerinin de ilk etapta Bağdat’a olacağını ifade etti.

Hazırlayan:  Ali Antar
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Tarlalar Karpuz Mezarlığına Döndü
Yaz aylarının vazgeçilmez meyvelerinden biri 
olan karpuz, yüksek su içeriği ile yazın vücudun 
ihtiyacı olan sıvının karşılanması açısından 
önemli bir meyvedir.

Çiftçiler bu yıl çok fazla karpuz ektikleri için, 
yoğun bir rağbet olmasına karşılık istedikleri 
satışı yapamayınca zarara uğramış durumda. 

Geçtiğimiz yıllarda karpuzlar daha çok İran 
ve Türkiye'den ithal ediliyordu. Bu yıl ise Irak 
Kürdistan Bölgesi Yönetimi'nde (IKBY) çiftçiler 
tohum ekerek daha fazla yerli karpuz satışa 
sundu. Çok fazla ekin yapıldığı için karpuzun 
fiyatı düştü, durum böyle olunca da çiftçiler 
işçilerinin parasını bile ödeyemez hale geldi. 

Tba Gazetesi olarak çiftçilerin uğradıkları zarar 
ve ziyan hakkında bilgi almak için, Erbil'e bağlı 
Gırda Şer Köyü'nün Muhtarı Muhammed 
Abdulrahman Leşkiri'yi ziyaret ettik.

Muhtarlığın yanında çiftçilik de yapan Leşkiri, 
zarara uğramalarının nedenlerine ilişkin, 
"Bu yılki karpuzlar kalite bakımından çok 
iyiydi. Hiçbir çiftçi kalite konusunda şikayetçi 
değildi. Zararın sebebi çok fazla üretilmesiydi, 
karpuzların çok olması da fiyatın düşmesine 
neden oldu. Çiftçiler geçtiğimiz yıllarda 1 ölçek 
tohum ekiyorsa bu yıl bunu 5 katına çıkardı. 
Biz karpuzları hale götürüp orada satardık, 
satılmasaydı 10 bin dinar da verir zarara 
uğrardık. Örneğin; bir süre önce bir pikap dolusu 
karpuzu hale gönderdik. O kadar karpuza sadece 
40 bin dinar verdiler, alan da satmadı. Karpuzcu 
halden çıkınca 10 bin dinar da ceza ödedi." dedi.

Gırda Şer Köyü'nün Muhtarı Leşkiri, çiftçilerin 
genel olarak karpuz ekmeye yöneldiğini 

belirterek, şunları ifade etti:

"Geçen yıl karpuz satışları iyi olduğu 
için çiftçiler genel olarak bu meyveyi 

ekmeye yöneldiler. Tarlalara 
baktığımızda ise çoğunun 
bozulduğunu ve tarlada kaldığını 
görürüz. Fiyatının az olması 
söz ettiğimiz nedenlerden 
kaynaklanıyor. Pikaptaki 
karpuzlar için belirlediğimiz 
fiyata satış yapamadık bunun da 
üzerine ceza ödedik."

Ülke dışına az sayıda karpuz ihracatının 
yapıldığını dile getiren Leşkiri, "Bu yıl da 
geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi ülke dışına karpuz 
ihraç edildi ama daha az miktarda. Bunun da 
nedeni, hem burada hem de ihraç ettiğimiz 
ülkelerde havaların soğuk olması ve yağmurlardı. 
Oralarda da hava serindi bu yüzden onların 
da karpuzu tarlalarda kaldı. Öte yandan, bizim 
salatalık, acur ve kavunlarımız da soğuk hava ve 
yağmur yüzünden ziyan oldu. Kavun da karpuz 
gibi para etmedi. Hatta karpuz satışı kavuna göre 
daha iyiydi." diye konuştu.

Karpuzun dışında başka sebze ve meyve de 
ektiklerini söyleyen Muhtar Leşkiri, "Karpuz, 
salatalık, acur ve patlıcan gibi sebze ve meyveleri 
de ektik. Patlıcanın satışları iyiydi, sadece 
son dönemlerde fiyatı düştü. Belirttiğimiz 
nedenlerden dolayı sadece karpuz ekenlerin iflas 
ettiğini söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Gırda Şer Köyü'nün Muhtarı, işçilerin aldıkları 
ücretlere ilişkin, "Bizim 3-4 su kuyumuz var ve 
her kuyuda 2-3 çiftçi var. Bu yıl işçilerin parası 
bile çıkmadı." dedi.

Leşkiri, son olarak şunları dile getirdi:

"Karpuz piyasası her yıl değişiyor. Piyasının iyi 
olduğu yıl, hiçbir şey bilmeyen bir çiftçi bile 
kazanç sağlar. Süleymaniye ve Duhok'ta da 
karpuz ekiliyor ancak Erbil'in toprağı o kentlere 
göre daha uygun ve daha zengin."

Haber: Ali Salim Fettah
Foto: Muhammed Emin


